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শরীয়্ত সম্মতভাবে সবেবাচ্চ কত লদন স্ত্রী থেবক দূবর 

োকা যাবে? 
প্রশ্ন:  

আলম যলদ দ্বীনী ো দুলনয়্ালে থকাবনা কাবজ সফবর যাই, থস থেবে স্ত্রীবক 

থরবে (স্ত্রীর অনুমলত সাবেবে ো অনুমলত ছাড়া) শরীয়্ত সম্মতভাবে 

সবেবাচ্চ কবতা লদন দূবর োকা যাবে? থকাবনা থকাবনা আবলম েবল 

োবকন, চার মাবসর থেলশ দূবর োকা যাবে না। এ ভবয়্ আলম লেোহ 

করলছ না। কারণ আলম এক দমুাস ের লম্বা একলি সফবর চবল যাে। 

এেন ভােলছ, লেোহ কবর থগবল থতা তার হক নষ্ট করা হবে। আোর 

আমার লনবজর লদবক লেয কবর গুনাহ থেবক থেেঁবচ োকার উবেবশয 

লেোহ করা উেকালর মবন হবে। এ মুহূবতব আলম কী করবত োলর?    

প্রশ্নকারী- ফুয়্াদ আহবমদ  

  

উত্তর:  

স্বামী-স্ত্রী হবে থজাড়া। এক থজাড়ার দুই অংশ একসবে োকবে এিা 

থযমন সৃলষ্টগত স্বাভালেক লনয়্ম, থতমলন শরীয়্বতও কাময। লেবশষ 

প্রবয়্াজন ছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম ও সাহাোবয়্ 

থকরাবমর স্বাভালেক জীেন এমনই লছবলা। েতবমান লফতনােূণব যমানায়্ তা 

আরও থেলশ জরুলর। হযােঁ, লেবশষ প্রবয়্াজবন যলদ দূরত্ব অেলম্বন করবত 

হয়্, তাহবল অেশযই থেয়্াল রােবত হবে, যাবত একারবণ কাবরা গুনাবহ 

ললপ্ত হওয়্ার সম্ভােনা ততলর না হয়্।   

লজহাবদর মবতা প্রবয়্াজনীয়্ কাবজ যেন স্ত্রীবদর থেবক দূবর োকবত হয়্, 

তেনও  উমর (রালয) মজুালহদবদরবক চার থেবক ছয়্ মাবসর মবযয 

ফাতওয়্া নাম্বার:303                    প্রকাশকালঃ17-12-২০২2 ইং 
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স্ত্রীবদর কাবছ লফবর যাওয়্ার লনবদবশ লদবয়্বছন। ফুকাহাবয়্ থকরাম 

েবলবছন, এই থময়্াদ সুলনলদবষ্ট নয়্; েযলিলেবশবষ তা েযেযান হবত োবর। 

থকাবনা স্বামী-স্ত্রীর যলদ দীর্ব লদবনর দূরবত্বর কারবণ গুনাবহ ললপ্ত হওয়্ার 

সম্ভােনা থদো না থদয়্, তাহবল প্রবয়্াজবন েরস্পর সম্মলতক্রবম  ছয়্ মাস 

থেবক থেলশও দূবর োকবত োরবে। েোন্তবর কাবরা যলদ চার থেবক ছয়্ 

মাবসর লেবেবদও গুনাবহ ললপ্ত হওয়্ার সম্ভােনা থদো থদয়্, তাহবল 

তাবদর লেবেবদর থময়্াদ এই েলরমাণ কলমবয়্ আনবত হবে, যাবত 

গুনাবহ ললপ্ত হওয়্ার সম্ভােনা লেবলাে কবর উভবয়্র েলেেতা রো করা 

যায়্। -মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক: ৭/১৫১; ফাতহুল কাদীর: ৩/৪৩৫; 

ফাতাওয়্া শামী: ৩/২০১; ইমদাদুল আহকাম: ২/৩৮১; ফাতাওয়্া 

উসমানী: ২/৩১০-৩১২ 

আেলন কী উবেবশয লম্বা সফবর যাবেন এেং কত লম্বা সফবর যাবেন, 

তা স্পষ্ট কবরনলন। মবন রােবেন, আমাবদর থদবশ শুযু অলযক েলরমাবণ 

দুলনয়্া উোজববনর উবেবশয স্ত্রীবদর থদবশ থরবে েছবরর ের েছবরর জনয 

লেবদবশ েবড় োকার রীলত থযভাবে েযােক থেবক েযােকতর রূে 

লনবয়্বছ, তা অতযন্ত লনন্দনীয়্ ও গলহবত কাজ। একারবণ যুেকরা থযমন 

লেলভন্ন োেকবমব ললপ্ত হবে, থতমলন দীর্ববময়্াবদ লনঃসে থরবে যাওয়্া 

স্ত্রীবদর কারবণও সমাবজ লযনা েযলভচাবরর মবতা জর্নয োেকমব 

মহামালরর রূে যারণ করবছ। আল্লাহ আমাবদর সংবশাযন করুন, েমা 

করুন। অেচ সামানয দুলনয়্ার উচ্চালেলাস তযাগ করবল একজন যুেবকর 

জনয থদবশই সম্মাবনর জীেন-জীলেকার েযেস্থা থতমন কলিন লেষয়্ নয়্। 

সুতরাং আেলন কী উবেবশয দূবরর দীর্ব সফবর যাবেন, তা আবদৌ শরীয়্ত 

সমেবন কবর লক না ো শরীয়্ত তা প্রবয়্াজন মবন কবর লক না? আেনার 

লেোবহর প্রবয়্াজন থকান্ স্তবরর? আেনার উের লেোহ ফরয হবয়্ আবছ 

লক না? ইতযালদ লেষয়্গুবলা থকাবনা লেজ্ঞ ও মুত্তালক আবলবমর সামবন 
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থেশ কবর, তােঁর েরামবশবর আবলাবক লসদ্ধান্ত লনন। লকছুবতই এমন 

লসদ্ধান্ত লনবেন না, যাবত স্ত্রীর হক এেং উভবয়্র েলেেতার মবতা 

মূলযোন লেষয়্ ঝুেঁলকবত েলতত হয়্। একান্ত যলদ েুে আসন্ন থকাবনা সফর 

সামবন থরবেই লেবয়্ করবত হয়্, তাহবল সফবরর লেষয়্লি হেু স্ত্রীর সবে 

আবগই েুঝােড়া কবর লনবত োবরন, যাবত তারও অনাকালিত কবষ্টর 

সম্মুেীন হবত না হয়্ এেং হক নষ্ট করার প্রসে না আবস। 

আরও লেস্তালরত জানবত থদেুন: ২৯০-একালযক স্ত্রীর মাবঝ ইনসাফ ও 

সমতা রোর লেযান কী? 

سبحانه وتعاىل أعلم وهللا  
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

২৫-০৩-১৪৪৪ লহ. 

২২-১০-২০২২ ঈ. 


